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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2كتاب الجنائز ) -شرح: الموطأ 

الجنازة بناٍر، وباب: الجنازة، وباب: النهي عن أن تتبع شرح: باب: ما جاء في كفن الميت، وباب: المشي أمام 
التكبير على الجنائز، وباب: ما يقول المصلي على الجنازة، وباب: الصالة على الجنائز بعد الصبح إلى 

 وبعد العصر إلى االصفرار. اإلسفار
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .
  أجمعين.محمد وعلى آله صحبه  نبينا ،عبده ورسوله عليوبارك وصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمين

زوج  "عميس بنتأسماء  أن"حززم  بن وعمر  بنمحمد  بن أبي بكر"  بنحدثني عن مالك عن عبد هللا "و  :يقول
رضزي - يولمزا تزوفي أبزو بكزر تزوجهزا علز ،تزوجهزا أبزو بكزر لما قتل في مؤتة ،نت قبله تحت جعفركا ،أبي بكر
 "بكرر الدرد   أباغسلت " ألمهزا -أم المؤمنين-الحارث  بنتمونة أخت لمي وهي ،عميس بنتأسماء  ،-هللا عنه

غسرلت "عزن ثزالٍث وسزتين سزنة  ،سنة ثالث عشزرة ،اآلخرة ىمادبقين من ج جها حين توفي ليلة الثالثاء لثمانزو 
تغسزيل المزرأة لزوجهزا ال خزالف  ،جواز تغسيل المزرأة لزوجهزاذكر أهل العلم أنه ال خالف في  "أبا بكر ح ن توفي

 -رضزي هللا عنزه- األن علي ز ؛فأجزازه الجمهزور أما تغسيل الزوج لزوجته ،وفي عدتهألنها ما زالت في حكمه  ؛فيه
وال يغسززلها ألنززه  ،ألنهززا فززي عززدة منززه ؛تغسززله :وقززال أبززو حنيفززة والثززور   ،-رضززي هللا عززن الجميززع-غسززل فاةمززة 

 ،زال بدليل اإلرث ما االرتباطو  ،والصواب قول األكثر أن كل واحد من الزوجين يغسل األخر ،ليس في عدة منها
 .كل واحد يرث من الثاني

ن ،إنري درائم فقالرت:  ثم خرجت فسألت من حضرها مرن الماراجر ن" فار  علري مرن  ،هراا  روم شرد د البررد وا 
؟ تغسززيل الميززتمززن نززه ال غسززل ألفززي يززوم شززديد البززرد أو  صززائمةألنهززا كانززت  ؛ال :هززل قززولهم "ال: فقررالوا ،غسرر   
، يعنززي  ،ال فقززالوا: وفززي  ،احتمززاللعززذرها بالصززوم والبززرد هززذا يعنززي  ،ال واجززب وال مسززتحب ؟كيزز ال غسززل عليززك 
 :-عليززه الصززالة والسززالم-قززال النبززي  :قززال -رضززي هللا عنززه-والنسززائي والترمززذ  وحسززنه عززن أبززي هريززرة المسززند 

وقززال  ،ءال يصززح فززي هززذا البززاب شززي :لكززن قززال اإلمززام أحمززد ((يتوضززأومززن حملززه فل ،فليغتسززل امززن غسززل ميت زز))
قزال  "ال يغتسزلن سزل ومنزا مزمزن يغت اكنزا نغسزل الميزت فمنز" :عمزر ابنلقول  ؛ن األمر فيه على الندبإ :بعضهم

ممزا ينبغزي  ن الزذ  يغسزل الميزت قزد يصزل إليزه شزيءأل ؛فيكزون مزن بزاب االسزتحباب ،إسناده صحيح :حجر ابن
 ،لززيس عليززك غسززليعنززي  ،ال :لكززنهم قززالوا ،ورد فززي ذلززك الجمززع بززين مززافاالغتسززال أكمززل يعنززي هززذا وجززه  ،إزالتززه

 ،ءشزي لبزابال يصح فزي هزذا ا :لكن اإلمام أحمد يقول ،خبر محتملوال ،المالحظ العلة التي ذكرتها أو اإلةالقو 
 .الميت الغسل من تغسيلبالذ  هو باب األمر 

وال مررن او   ،يغسررلناا إاا ماتررت المرررأي ولرريس م اررا نسرراء :وحرردثني عررن مالررك أنررل سررمم أهرر  ال لررم يقولررون "
 ، نعم؟يعني من فوق الثوب ،قريبته على كالمه يجوز للمحرم أن يغسل "د  لي الك منااأح -كأخ وعم- المحرم

 ...طالب:....
 ؟كي 
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د يلزي وال من ذو  المحرم كأخ وعم أح ،هاماتت المرأة وليس معها نساء يغسلن إذا :العلم يقولون  أهلسمع يقول: "
كما قال مالك في المدون والعتبيزة  أن يغسل قريبته من فوق الثوب -على كالمه- للمحرم ذلك منها فيجوز حينئذٍ 

ارا وكي ارا افمسر  بوج ،يممرت وال زوج  لري الرك منارا" يعني جعل المحرم مثل الزوج "وال زوج  لي الك مناا"
، وقزل مثزل هزذا فزي هزا الرجزال األجانزبيتوالال  ،متُزيم اإذ   ،يعنزي ال نسزاء وال محزرم وال زوج ،الةزاهر "من الد  د

اا هلك الر  :قال مالك"الرجل  ر -يعنزي أجانزب- نساء وليس م ل أحد إال -أ  مات-ج  وا  فمسزحن  "ايممنرل أيض 
يلززين غسززل الرجززال إال وكززذا النسزاء ال  ،الزززوج أن الرجززال ال يلززون غسززل النسزاء إالوالجمهززور علزى  ،وجهزه وكفيززه
 ؟ليس لها ذلك أولها ذلك  هااأن تغسل أب بنته أو للبنتايعني هل لألب أن يغسل الزوجة فقط، 
 طالب:.......

 ؟كي 
 طالب:.......

حيززث ال بيجعززل عليهززا ثيززاب وتبلززل أقززل األحززوال  :م أو نقززوليمتزز :هززل نقززول، أحززدزوج وال نسززاء وال  هفيزز اجززة مززاح
 ؟يليها

 طالب:.......
والنسززاء ال يلززين تغسززيل الرجززال إال الزوجززة  ،زوجتززهلالجمهززور علززى أن الرجززال ال يلززون تغسززيل النسززاء إال الزززوج 

يعنزي يجرنزا هزذا  ،لثيزابر أن المحزرم لزه أن يغسزل مزن فزوق اأن األمز لكن مالك يزرى  ،هذا قول الجمهور ،لزوجها
وقزل مثزل هزذا فزي  ،فزي حزال حياتهزا عنزد حاجتهزا لقضزاء حاجتهزا وتن يفهزا الكالم إلى كزون الرجزل يلزي أمزه مزثال  

لززيس عنززدها مززن يقززوم  امززرأة ،ه أو العكززسبنتززارجززل كبيززر توفيززت زوجتززه ولززيس عنززده إال يعنززي  ،تلززي أباهززا بنززتال
يلزي  نهزا تبقزي فزي نجاسزتها أو: إهزل نقزول ،ما في البيت غيزره ،غيره هما في ؟بحاجتها إال الولد هل يلي ذلك منها

بقزززدر مزززا يحقززز   ،ال يترتزززب عليزززه مفسزززدةبحيزززث بقزززدر مزززا يحقززز  المصزززلحة  ذلزززكالضزززرورة داعيزززة إلزززى  ؟ذلزززك منهزززا
 ، نعم؟المصلحة

 طالب:.......
غيزر الغسزل فز ذا سزقط الغسزل سزقط  : ال يجزز  نجاسزة ترفزع بحيزث يقزالوتغسيل الميت هزل هزو ل ،هو بدل الغسل
 ؟هو حدث الموت حدث يرفع بالغسل أو بدله بالتيمم :الكل أو نقول

 ........طالب:
 ألن ن الغسزل سزقط: إتريزد أن تقزول تأو أنز ،إذا لزم يتحقز  الغسزل فزال بزد مزن التزيمم ،حدث يحتاج إلى تزيمم إذن

لكزززن التزززيمم أمزززره سزززهل  ،هزززذا قصزززدك أنزززت تزززيمم مزززن الزمزززه أن يباشزززر الُمزززيمموال ،لمزززن الزمزززه أن يباشزززر المغسزززو 
  .يمسح به ال بأسو  ئ ايمم شي ل مثال  ئذلك بحا بأةراف اليدين وما أشبه

 طالب:........
يعني هل هو لحدث أو  ،اوميت   اأما الةهاة فالمسلم ال ينجس ةاهر حي  الحدث،  إلىقرب ما يكون على كل حال أ

  نعم؟ ؟بهذا وال نعدل عنهجاء الشرع هو مجرد تعبد  سة أولنجا
 طالب:........
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 ...نعم؟التراب غبار يزيد الوسخ وال تقل مثال   ،د وله بدل وله ن يربعت :ذا قلناإ
 طالب:........

 .هألحد كالم حتى في الصالة هذا وصف ليس
 طالب:........

 ، نعم؟رئل له بدل وله ن ا، على كل حا..........الحنابلة يرون التيمم ،ال
 ...طالب:.....

 نحزنهزو بهزذا المقصزود،  مزا ؟د مزاء فيتزيمميج ميت يغتسل أو ماالمن غسل أن أنت ذهبت إلى تالزم،  هال ما في
 .يمميُ إلى البدل يعدل  اإذ   ،تعذر تغسيله ،صل أن يغسلاأل ،الميت نفسه اقصدن
 ........طالب:

وبمزا يحقز   ،بقزدرهاالضزرورة تقزدر  ،رجزلال يلزي ة أو رجزلأ مزر تلزي ال امرأة يوجد تعذر أنإذا  ها،ر الضرورة تقدر بقد
دون األبزززواب  غلقزززت تغلقتاسزززبقززدر الحاجزززة إذا  ،ال يترتزززب عليزززه مفسزززدة المصزززلحة بحيززثبمزززا يحقززز   ،المصززلحة

  .المشتكىهللا لى تن ي  إال بهذا الةريقة إ
ولكررن  ،ولرريس لررالك درري  م لومرر  -وز تعديززهال يجزز- مودررو  ءولرريس لغسرر  الم ررت عنرردنا شرري" قززال مالززك:

ابزززدأن )) :جززاء فزززي حززديث أم عةيززة لكززن علزززى مززا، كفززى الحززي كاغتسزززاليعنزززي إذا عمززم بالمززاء  "يغسرر  فيطاررر
كما  ((أو أكثر)) :وفي رواية ((اأو سبع   اأو خمس   ااغسلنها ثالث  )) :بعد أن قال ((بميامينها ومواضع الوضوء منها

ن بميامينهزا أبزدا))ومواضزع الوضزوء  نفهزذه الصزفة يبزدأ بالميزامي ...... خمزس، ((ن ذلزكإن رأيزت من ذلك)) عندنا
الهل بين الجملتين تنافر و  ((ومواضع الوضوء منها  اتفاق؟ ا 

 طالب:.......
 ((ابدأن بميامينها))جل اليمنى قبل اليد اليسرى هذا مقتضى هذه الجملة ن تغسل الر   اه أضمقت ((ابدأن بميامينها))
 والعةز  علزى ((ومواضع الوضوء منهزا)) :ومقتضى قوله ،جل اليمنى قبل اليد اليسرى ضى ذلك أن تغسل الر   مقت

 أوالجملتززان متفقتززان  ،أن تغسززل اليززد اليسززرى قبززل الرجززل اليمنززى ن بمواضززع الوضززوء منهززاابززدأو  نيززة تكززرار العامززل
 ،دأ بمواضزع الوضزوء كزالحييبز ،لحزيلكزن نسزلك بزذلك مسزلك ا ،اخزتالف  زاهر هفيز ؟بينهما شزيء مزن االخزتالف

، كمززا أن الحززي يفززيء المززاء علززى ثززم بعززد ذلززك فززي الغسززالت بعززد الوضززوء يبززدأ بالميززامن ،صززالةله لتوضززأ وضززوء
 بالش  األيمن ثم األيسر. رأسه ثم يبدأ

 
  .إليكهللا  أحسن

 بسم هللا الرحمن الرحيم
نب نررا محمررد وعلررر حلررل ودررحبل  ،يرراء والمرسررل نوالسرر م علررر أشررر  ا نب والدرر ي ،ال ررالم نالحمررد ر رب 

 أجم  ن.
  .كراموال سام  ن يا اا الج ل للش خنا ول اغيراللام 

 :-ت الررحمل هللا -قال المؤلف 
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 جاء في كين الم ت: ما :باب
رضري  -درلر هللا عليرل وسرلم-عرن عائشر  زوج النبري  عروي عن أبيرل بنعن مالك عن هشام  ريح حدثني 
ٍ  ك   -دلر هللا عليل وسلم-ن رسول هللا أ -اهللا عنا لريس ف ارا قمريال وال  ،سرحولي ين في ث ث  أثواب  بري
 عمام .

قررال  -رضرري هللا ت ررالر عنررل-الدررد    بلغنرري أن أبررا بكررر :سرر  د أنررل قررال بررن يح ررروحرردثني عررن مالررك عررن 
ر :وهو مر ٍ -رضي هللا ت الر عناا-ل ائش   : فري فقالرت ؟-ل وسرلمدرلر هللا علير-يرن رسرول هللا ك   م  فري ك 

 ،غسرلو اعليرل قرد أدرابل مشر  أو زعيرران فثروب لخاوا هاا الثوب  :فقال أبو بكر ث ث  أثواب بيٍ سحولي ،
لجد رد مرن الم رت الحري أحروج إلرر ا :بكرر برو؟ فقال أوما هاا :فقالت عائش  ،ثم كينوني فيل مم ثوب ن حخر ن

نما هاا للمال .  وا 
-ال راال  برن وعمرر  برنعو  عن عبرد هللا  بنعبد الرحمن  بنن حم د شااب ع ابنوحدثني عن مالك عن 
ين ن لم يكن إال ثوب واحد كفإ ،لف في الثوب الثالثأنل قال: الم ت يقنال و ؤزر و  -رضي هللا ت الر عناما

 . فيل
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا ،وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمين

 "ما جاء في كين الم ت :باب": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤل  
رضري  -دلر هللا عليل وسلم-عن عائش  زوج النبي  بيلعن أ عن مالك عن  هشام عن عروي ريح حدثني "

سززعد عززن  ابززنفززي ةبقززات  "كيررن فرري ث ثرر  أثررواب -دررلر هللا عليررل وسررلم- رسررول هللاأن  -هللا ت ررالر عناررا
ز ابزنجزاء فزي السزنن مزن حزديث  "بزيء اء ولفافزة"إزار ورد :الشعبي ف نهزا  ،البسزوا ثيزاب البيزاء)) :اعبزاس مرفوع 

جنزدب ب سزناد صزحيح  بنسمرة حديث وله شاهد  ،الترمذ  والحاكم وصححه ((وكفنوا فيها موتاكم ،أةيب وأةهر
ة أن المسزتحب أن يكزون الحنفيزيرى  ((فيها موتاكم اكفنو )) :فالبياء هو األفضل لهذا الحديث ولألمر به "بيء"

 كفزن فزي ثزوبين وبزرٍد حبزرة، -عليزه الصزالة والسزالم-هزذا بمزا جزاء أن النبزي  اأخزذو وكزأنهم  ،ةحبر  دها ثوبحفي أ
سزناده حسزن د من حديث جابراو دأبو أخرجه   ،والترمزذ  مزن حزديث عائشزة أنهزم نزعوهزا عنزه مسزلم لكزن روى  ،وا 

رر" -عليزه الصززالة والسزالم-م نززع عنززه ثزز ،مخةزطال لحبزرةيعنزي كأنزه سززجي بهزذا البززرد ا ُسزحولية بضززم  أو "حولي س 
ززحولية نسززبة إلززى سززحول قريززة فززي الززيمن وبالضززم  ،اليمنبزز : بززالفتح المدينززة التززيقززال األزهززر   ،السززين أو فتحهززا سي

زحولية  :إذا قلنا ،وال تكون إال من قةن ،الثياب البيء النقية حول فالنسزبة ماشزية سي ز إلزىنسزبة نسبة إلى سي حول سي
ذا قلنززا ،اليمنقريزة بزز  ،مززن قةززنإال وال يكززون  :ُسززحولية جمززع سززحل وهززو الثززوب األبزيء النقززي يقززول أهززل العلززم :وا 

  .قط من بعء النسخ نص الحديث الساقطيقول هذا: س
يررن فرري ث ثرر  ك -دررلر هللا عليررل وسررلم-سرر  د أن رسررول هللا  بررن يح رررعررن مالررك عررن  يح رررحرردثني " :يقزول

ُسززحولية جمززع سززحل نسززبة إلززى السززحول الُسززحول وهززو جمززع  مفززاد مززا معنززىيعنززي مفززاده  "ي أثررواب برريٍ سررر حول
بزد أن يزرد  ال ،النسزبة إلزى الجمزع شزاذة ،شزاذةالنسبة إلى الجمع عنزد أهزل العلزم  ،إلى الجمع ، والنسبة حينئذٍ سحل

 فزززرد كاألنصزززار مزززثال  لكزززن يزززرد علزززى هزززذا أنزززه إذا كزززان الجمزززع أشزززهر مزززن الم ،ثزززم ينسزززب إليزززه ،الجمزززع إلزززى مفزززرده
 \ .واألعراب نسب إلى الجمع هم صرحوا بأن النسبة إلى الجمع شاذة
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 ،يسزززتحب القمزززيصوعزززن بعزززء الحنفيزززة  ،القمزززيصفزززي يكفزززن  الجمهزززور علزززى أن الميزززت ال "ارررا قمرررياللررريس ف "
س عبد هللا لبيعني أ ،في قميصه أبي بنكفن عبد هللا  -عليه الصالة والسالم-يستحب القميص لماذا؟ ألن النبي 

ليختززار لنبيززه إال  -جززل وعززال-لكززن مززا كززان هللا  ،مززا فعززل بززه كاذفعلززه و  وهززذا ،وأدخلززه القبززر فززي قميصززهأبززي  بززن
مزن  ولزده ،لخزاةر ولزده اوجبزر   ،فهذا مكافئة له -عليه الصالة والسالم-وأما كونه يكفن في قميص النبي  ،األكمل
-هذه قضية عين كونزه مثل المقصود أن  ،الما جاء مهاجر   اص  ألنه كسا العباس قمي ؛مكافئة له ،الصحابةخيار 

ومزا كزان هللا   ،لنبيزه -جل وعزال-ليس فيها قميص هذا ما اختاره هللا  ثوابكفن في ثالثة أ -عليه الصالة والسالم
 ن فزي القمزيص مزاذا يجيبزون عزن هزذافزك: يالزذين يقولزون  "ليس ف ارا قمريال وال عمامر " األكمل ليختار لنبيه اإل

لكن هل هزذا  زاهر  ،هو موجودفال يمنع أن يكون ليس في العدد و  ،الثالثةفي ليس فيها يعني  :يقولون  ؟الحديث
نه يوجد قمزيص مزن ال يعني أ ،البتة اهر اللفظ يعني المعنى المتبادر من اللفظ أنه ال يوجد القميص  ،الاللفظ، 
ال  عمامززةيعنززي قمززيص دون  ،ص وعمامززة مجتمعززانأو أنززه ال يوجززد قمززي ،كمززا يقززول بعززء الحنفيززة ،الثالثززةغيززر 
شزك أنزه ال لكزن هزذا وحزدها،  العمامزةولزيس المنفزي القمزيص وحزده أو  ،والعمامزةالقمزيص  اجتمزاعفزالمنفي  ،بزأس
 .هذا تكل   اهر ،تكل 
بكززر  أبززو "أبررا بكررر الدررد   قررال ل ائشرر  بلغنرري أن :سرر  د أنررل قررال بررن يح رررعررن  عررن مالررك حرردثني " :يقززول

فري كرم كيرن  :وهرو مرر ٍ فري مرٍر موترل" -عنهزا  رضي هللا-لعائشة قال  -عنهتعالى رضي هللا - الصدي 
ذكزر  :قال أهل العلم ؟-صلى هللا عليه وسلم-في كم كفن رسول هللا يسأل  ؟"-دلر هللا عليل وسلم-رسول هللا 

ألن مثزل هزذا ال يقولزون:  -أرضزاهرضي هللا عنزه و -توةئة لها على الصبر على فقده  امهاالستفذلك لها بصيغة 
فزي  :كان في مرء الموت ويقزول لهزا "في ث ث  أثواب :فقالت" ،-رضي هللا عنه وأرضاه-يخفى على أبي بكر 
فتهون مصزيبتها بزه  ،-عليه الصالة والسالم-ليذكرها بمصيبة النبي  ؟-صلى هللا عليه وسلم-كم كفن رسول هللا 

تهززون  -الصززالة والسززالمعليززه -بززه ن مززن أصززيب وتززذكر المصززاب وال شززك أ ،-وأرضززاهرضززي هللا تعززالى عنززه -
ٍ  سررحولي  :فقالررت"جميززع المصززائب   لثرروب كرران عليررلخرراوا هرراا الثرروب  :فقررال أبررو بكررر ،فرري ث ثرر  أثررواب برري

سكان الشين المغرة عند أهل المدينة  "ش  يمٍر فيل قد أدابل م    ،بزالحمرة البيزاء اخزتالطيعنزي  ،بكسر الميم وا 
 بنواللز ،أمغزر شزيءهزذا  :يقزال ،مثزل هزذا زال مسزتعمال   ومزا ،البيزاء بزالحمرة اخزتالطهزو المغزرة  :ون المشز  يقولز

أحمزر  ءشزي بناقزة أو الشزاة أو العنزز  هزر مزع اللزإذا حلبزت الن اأحيان ز ،من الزدموب بش افيه مغر إذا كان مختلة  
 ،ليززول عنزه اللزون الزذ  فيزه "سرلو غاف"أو هزذه شزك  "أو زعيرران"على كل حال هذا معنزى المشز  يسمونه مغر، 

ال فالثوب الملبوس ال يجب غسله   عليه-يعني كما كفن النبي  ،لتكون ثالثة "حخر نثم كينوني فيل مم ثوب ن "وا 
خليفة اإلمام األع زم يكفزن ال يعني ثوب مستعمل لخليفة المسلمين؟! ؟"وما هاا :فقالت عائش " -الصالة والسالم

فقال أبو بكرر "يعني ما يلي  ب مام المسزلمين " ن هذا خل : إقلت" :وفي رواية البخار   ؟ما هذافي ثوب فيه مغرة 
نمررا هرراا للم   ،الحرري أحرروج إلررر الجد ررد مررن الم ررت :-رضرري هللا ت ررالر عنررل-  هلززة رو  المي  هلززة أوأو المُ  "الرر وا 

 والمراد به الصديد والقيح الذ  يسيل من الجسد. ،بالكسر والضم والفتح
عزن   "عرن عبرد هللا -الزهزر  - عرو  برنعبد الررحمن  بنشااب عن حم د  ابنني عن مالك عن حدثو " :يقزول

  ؟ نعم؟اعبد الرحمن أبد   هفي يعني ما ؟كل النسخفي كذا عندكم عبد هللا 
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 ..طالب:.....
يعنزي  نسزخه فزي ؟يقولزه الزذ مزن  ؟ماذا عن عوف بن عبد الرحمن بنعن حميد  نفيها ةبعة فيها عبد الرحم ما
هزو  النسزخةوجزوده فزي  لكزن ،ن عبد الزرحمن هزو الصزواب: إقولال أ ،هذه النسخة هي الصواب ؟يحيىرواية  من

هزذا العزاص  بزن وعمزر  بزنعزن عبزد هللا  عبزد البزر وغيزره: ابزنيقزول ن أللمزاذا؟  ،والصواب أنزه عبزد هللا ،الصواب
 ،مزن األصزل ،يحيزىمن مزن عنزد أن تسزمية عبزد الزرح علزى دليزل ،فسزماه عبزد الزرحمن يحيزىوغلزط  ،الصوابهو 
يعنززي إذا أردنززا أن  ،الصززواب فززي الحاشززية نيبززوي ،تتززرك كمززا هززي عبززد الززرحمن ،ال تصززحح مثززل هززذهن ألصززل أاف

ر إلزى مزا عزداها يويشز ،علزى روايزة واحزدة ، األصزل أن يعتمزد اإلنسزان فزي كتابزهنصحح الكتب من روايزات أخزرى 
 ، يبقيتصرف في الكتابيوال  ،حح األخةاء من الروايات األخرى ثم يص ،الروايات بصوابها وخةئها أرجحعتمد ي

أمزا أن يهجزم علزى روايزة  ،الصزواب كزذا كمزا فزي ورايزة فزالنو  ،كزذا :يقول ،كما هو في الكتاب ويعل  عليه أالخة
 بززن وعمززر  بززنعبززد الززرحمن  أعبززد الززرحمن هززذا خةزز وايتززهالعززاص ور  بززن وعمززر  بززنعززن عبززد هللا  :ويقززول يحيززى
 .العاص
 ..ب:......طال
يلززم أن يكزون هزو هزو  مزا ،عتيقزة ، ال هو موجود في نسخيلزم أن يكون هو ما ،الباقي ل عبدمن قبيمكن أنه  ال

يعني وجزدنا  ،خ من األصل ال يجوز لهم أن يتصرفوااسفالن ،الذ  فيها عبد الرحمن يحيىلكن رواية  ،هكذا وجده
ي ثزم يشزار إلزى الصزواب فز ،يبقزى كمزا هزو ،هو بصحيح ما ححالصواب عبد هللا نمسح ونص :عبد البر يقول ابن

إن كززان هنززاك نسززخة معتمززدة عليهززا سززماعات ألهززل العلززم  يززرجح بززين النسززخ اآلن يفاضززل بززين النسززخ، ،الحاشززية
حزززد النسزززخ عزززن غيرهزززا فيعتمزززد هنزززاك ميززززة أل إذا كزززان مزززا ،فزززي الحاشزززية الخةزززأويصزززحح  ،موثقزززة تعتمزززد بمزززا فيهزززا
ممززن يسززلك هززذا المسززلك الززذ   اويبقززى أن كثيززر   ،النسززخ فززي الحاشززية اخززتالفار إلززى ويشزز ،الصززواب فززي األصززل

اعتززداء  ،وهززذا أمززر فززي غايززة األهميززة ،يسززمونه الززنص المختززار كثيززر مززنهم يززرجح أمززور الززراجح الززذ  فززي الحاشززية
 . مأهل العل كتب ال يتصدى لتحقي  الكفاءةفالذ  ال يأنس من نفسه األهلية و  ،على كتب أهل العلم

أبزو حنيفززة و وبهزذا قزال مالزك  ،أ  يلزبس القمزيص "مرالقالم رت ي :نرل قرالال راال أ برن وعمرر  برنعبرد هللا عرن "
مززن  ةهزذه حجزز ،كسزاه قميصززه ،ةُأبزي قميصزز بززنكسززا عبزد هللا  -عليزه الصززالة والسزالم-ألن النبززي  "؛ويعمزم" :وزاد
عليزه الصزالة -أن النبزي  :حديث الصزحيحوفي ال ،ويعمم :قالوزاد علي ذلك  ،بأن الميت يكفن في قميص :يقول

 ؟هززذه مززن يعززرف لهززا أصززلأمززا يعمززم  ،س فيهززا قمززيص وال عمامززةلززي -كمززا تقززدم-كفززن فززي ثالثززة أثززواب  -والسززالم
 ،الثروب الثالرثفري لرف و "أ  يجعل له إزار  "يقمال و ؤزر" ؟ةفكي  بالعمام أن للقميص أصال  نا يعني إذا عرف

إذ الواجزب مززا  ،آخززر ءشزي ارتقززابوال ينت ززر بدفنزه  ،يكفززن فزي ثززوب واحزد "يررللررم يكررن إال ثرروب واحرد كيررن فن فرإ
 : يريزد أنمزا ذكزر أوال  إال ثوب واحد كفن فيه يقول الباجي ، لكن األكمل ثالثة،ايكفي واحد   ،اتفاق  يستر بدن الميت ا

واألصل في ذلك ما  ،أ بهجتز ا اواحد   الم يجد إال ثوب  ن هو المستحب يعني الثالثة هو المستحب عنده لمن وجد ف 
منزي فلزم يوجزد لزه مزا يكفزن فيزه إال  اعميزر وكزان خيزر   بزن: قتزل مصزعب عزوف أنزه قزال بزنعن عبد الرحمن    رو 
عميزر وهزو خيزر  بزنقتزل مصزعب  :فقزال اعوف أتي بةعام وكزان صزائم   بنأن عبد الرحمن  :وفي البخار   ،برده

ن غةيت رجالهإن غةي رأسه بد مني كفن في بردة كزل  مزننفتاح الدنيا يعني ليس بخيزر ا .رجاله بدا رأسه ، وا 
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 ،كر تحولززت إلززى نقززمفزز ذا لززم تشزز ،الززنعم تحتززاج إلززى شززكر ،لكززن قليززل مززن عبززاد  الشززكور ،ال شززك أنهززا ن عززم ،وجززه
وهزذا عبزد الزرحمن  ،لهزم أجزورهم تالء وفزر ؤ الفتزوح هزقبزل  وفيزاتهم تالصزحابة الزذين تقزدم ،امنه اوصار العدم خير  

مزا  ،يعنزي وفزر لزه أجزره بكمالزه ،خيزر منزي ،عبزد الزرحمن مشزهود لزه بالجنزة : مصزعب خيزر منزي،يقزولعزوف  بن
ال تحولززت إلززى نقززم ،عم خيززرال شززك أن تززوافر هززذه الززن    ،ءنقززص منززه شززي ، لكززن يبقززى أنهززا إن شززكرت بهززذا القيززد وا 

ران  لنزاس لمزا اسزتغنوا ةغزوا مزن ا والواقع يشهد بزذلك كثيزر نس  ر   إ ن  ال   رت غ ن ر  *  ل ي ط غ رر }ك  ( سزورة 7-6)]أ ن ر ح   اس 
 . رجل الصالحلوعلى كل حال لمن شكر نعم المال الصالح ل ،هذا هو الغالب [العل 
 .سم

 :إليكهللا  أحسن
 :المشي أمام الجنازي :باب

 رضي هللا-وأبا بكر وعمر  -دلر هللا عليل وسلم-شااب أن رسول هللا  ابن عن مالك عن يح رحدثني 
 عمر. بنوعبد هللا  ام جر  هلوالخلياء  ،يمشون أمام الجنازي كانوا -ماعنا

الخطاب  بنالاد ر أنل أخبر  أنل رأى عمر  بنعبد هللا  بنعن ربي    المنكدر بنوحدثني عن مالك عن محمد 
ني . وحدث-عناا رضي هللا ت الر-جحش  بنت لناس أمام الجنازي في جنازي ز نبيقدم ا -رضي هللا عنل-

ف جلس  يأتي البقيمثم  :قال ،رأ ت أبي قط في جنازي إال أماماا ما :عروي قال بنعن مالك عن هشام  يح ر
 عليل. احتر يمرو 

  خلف الجنازي من خطأ السن . يالمش :شااب أنل قال ابنوحدثني عن مالك عن 
 "أمام الجنازي المشي :باب" :-رحمه هللا تعالى-يقول 
ق بزين المشزاة والركبزان فيمشزي المشزاة أو يفزر   ،خلفهزا يمشزي أو أمامهااألفضل أن يمشي هل  أمام الجنازة المشي

دررلر هللا عليررل -شررااب أن رسررول هللا  ابررنعررن مالررك عررن  يح رررحرردثني " :هنززا يقززول ؟خلفهززاأمامهززا والركبززان 
 ،علزة لهزذا العمزل وبعضزهم يلزتمس ،أمام الجنزازة يعنزي قزدامها "أمام الجنازي وعمر كانوا يمشون  وأبا بكر -وسلم

نهم إنما أتوا شزفعاء والشزفيع  يتقزدم المشزفوع لزه  األنبزار  فزي الزاهزر مةبزوع فزي  ابزنيقزول   "اجرر   هلرموالخليراء "وا 
 بزنقالها عزد   من أول إن :ون يقولوال تجهدوا أنفسكم،  ،توا في سيركمأ  تثب ،معناه سيروا على هينتكم :مجلدين

يعني تتزابع الخلفزاء علزى  ،السير هذا لسير أو تابعة لتتابع الخلفاء علىلنا تابعة ت هءاآلن جا الكن هلم جر   ،زيد
تتزابع  ،يسن اإلسراع بها دون الخبزب :العلم يقولون هل ؟ أو جاءت لبيان كيفية السير وأ الجنازة كلهم أمام همنأهذا 

 ذلك، نعم؟يعني تتابعوا على  ،اهلم جر   ،هخر آإلى  ...ثم الخلفاء والوالة على هذا ثم عمر ثم عثمان ثم علي
 طالب:.......

أنزت لزو عرفزت  ،األصل فيهزا ، تمشي على الهوينا؛ ألنها محملة، هذااجر   إبل محمله تجر اهأصل الها هلم جر  أص
ززعمززر  بززنوالخلفززاء وعبززد هللا  ،األنبززار  أةززال عليهززا بززنلززو ترجززع إلززى الزاهززر ال ،أصززل الكلمززة يمشززي أمامهززا  اأيض 
والخلفزاء  ،مثزل هزذا لتحريزه وتثبتزه فزي مثزل هزذا األمزر فيعمر  ابنيعني ينص على  لسنة،لالناس تبع أوهو من 

  .ألنه رو  عنه خالف ذلك ؛-رضي هللا عنه-ييدخلوا فيهم عل
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 ،أخبزار رو   ،الجنزازة خلز فزي فضزل المشزي  -عليه الصزالة والسزالم-عن النبي  اأيض   ، رو  عمر بنوعبد هللا 
والمشزي أمامهزا أفضزل لمزا  ،ال تقوم بأسانيدها حجة كوفية أحاديثهذه  :عبد البر ابنقال لكن  ،وغيره يوعن عل

وهززذا الحززديث كمززا تززرون  ،اءوقززال الثززور  همززا سززو  ،وقززال أبززو حنيفززة المشززي خلفهززا أفضززل ،ذكززروا بززه قززال الثالثززة
ل من حديث و موص ماجه نابو  والنسائي والترمذ  األربعة أبو داود وهو عند ،مرسل في الموةأ عند جميع رواته

المرسل أصح  أن لكن في الترمذ  قال أهل الحديث يرون  ،عن أبيه موصول عن سالم شهاب ابنعمر عن  ابن
وهزي  ،تفوق الحصزر عنزد مالزك يرويهزا باإلرسزال اكثيرة جد   أحاديث اوأنتم مر بكم مرار   ،والنسائي صوب اإلرسال

 -من ةري  غيره ادعون- ومن ةريقه يخرج األحاديث مرسلة، مالك ،ن باالتصاليحيفي الصح مروية من ةريقه
مهزا ام إال ألن اإلمام مالك يرى أن الحجة تقوم بالمرسل كقيذلكوما  ،ن متصليحيمن ةريقه هو يخرج في الصح

مسزألة  ،والنسائي صوب اإلرسزال ،أهل الحديث يرون أن المرسل أصح :لكن هنا اإلمام الترمذ  يقول ،بالمتصل
ةززرد بحيززث يززرجح لكززن لززيس فيهززا حكززم عززام م الف فيهززا واألربعززة األقززوال معروفززة،وصززل واإلرسززال الخززتعززارء ال

 نعم؟ ائن،القر  هإنما يحكم على كل حديٍث على حده حسبما ترجح ،امةلق   االتصال أو ااإلرسال مةلق  
 طالب:........

حجززة تقززوم بالمرسززل مثززل قيامهززا فززي ال ،فززرق  هيززرى فيزز مالززك مززا اإلمززام لكززن ،يرسززلو ويكسززل  ،ينشززط الززراو  فيصززل
  .المتصل

 واحزززززززززززززززتم مالزززززززززززززززك كزززززززززززززززذا النعمزززززززززززززززان  
 ج

 بززززززززززززززززززززززززززه وتابعوههمززززززززززززززززززززززززززا ودانززززززززززززززززززززززززززوا 
 ج

عرن "ير ضزبةوه بالتصزغير التيمزي الهزد بزنعبزد هللا  ابزنيعنزي  "المنكدر بنحدثني عن مالك عن محمد و " :يقزول
يعنززي  "أخبررر  -يعنززي  ربيعززة- نررل"أدير الهززدير أو الُهزز بززنعبززد هللا  بززنيعنززي عززن عمززه ربيعززة  "عبررد هللا بررنربي رر  

ززفززي روايززة  تجززاء يعنززي يتقززدم، "يقرردم -رضرري هللا عنررل-الخطرراب  بررنى عمررر "أنررل رأ اأخبززر محمززد   يقرردم " اأيض 
 -رضزي هللا تعزالى عنهزا-األسزدية أم المزؤمنين  "ت جحرشبنرفري جنرازي ز نرب " ميعني أمامه "الناس أمام الجنازي

 وكانززت أول نسززاء ،ماتززت سززنة عشززرين اوات،مززن فززوق سززبع سززم -لصززالة والسززالمعليززه ا- التززي زوجهززا هللا لنبيززه
وتقززدم مززا يززدل عليززه فززي الحززديث  -رضززي هللا عنززه-هززذا فعززل عمززر  .بززه اق ززو لح -عليززه الصززالة والسززالم-النبززي 
 .الساب 

 "قرط فري جنرازي إال أماماررا -يعنزي عززروة- مرا رأ رت أبري :هشرام عرن عرروي قررال عرن مالرك عررن يح رروحردثني "
 "فرر جلس حتررر يمررروا عليررل"المقبززرة المعروفززة بجززوار المسززجد النبززو  " ثررم يررأتي البقيررم :-هشززام- قررال"قززدامها 
والخزالف فزي القيزام هزل هزو محكزم أو  ،نعم جاء القيزام للجنزازة ؟؟ يقومذا مروا عليه بالجنازة ماذا يصنعإ ،بالجنازة
 م يرون أنه منسوخ.كثير من أهل العل ،المسألة معروفة عند أهل العلم ؟منسوخ
المشزي خلز  الجنزازة  "المشي خلف الجنرازي مرن خطرأ السرن  :شااب أنل قال ابنحدثني عن مالك عن و " :يقول

 ،نعم مزن مخالفزة السزنة ؟خةأ يعني مخالفة أو من خةٍأ في تةبي  السنة ؟كي  من خةأ السنة ؟من خةأ السنة
ال كيز  مزن خةز يدل وقد جاء ما ،وخةأ في تةبيقها المشي خل  الجنازة  أعلزى أن المشزي يكزون أمزام الجنزازة وا 
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كيز   ،وهزم عزرب أقحزاف ،السزنة المشزي خلز  الجنزازة مزن خةزأ :قزالنزه أشزهاب  ابزن يعني التركيزب عزن ؟السنة
 .اآلن مضاف ومضاف إليه ؟من خةأ السنة: يقول

 طالب:.......
 .ان لو تأخروا كان أولىوالركب ،نصوصمام الجنازة كما في هذه الأفهم  اةأما المشالمشي؟ 
  :إليكهللا  أحسن
:بنالناي عن أن تتبم الجنازي  :باب  ار 

 : هلارا أنارا قالرت -مرارضري هللا عنا-ت أبي بكر بنعروي عن أسماء  بنعن مالك عن هشام  يح رحدثني 
 ار.بنوال تتب وني  ،اوال تاروا علر كيني حناط   ،حنطوني ثم ،ثيابي إاا مت اأجمرو 

أنرل نارر أن  تبرم ب رد  -رضري هللا عنرل-س  د المقبر  عن أبري هر رري  أبي بنالك عن  س  د وحدثني عن م
 .اربنموتل 
 يكر  الك. -رحمل هللا- ا: سم ت مالك  يح رقال 

ألنزه مزن فعزل  :البزر عبزد ابزنيقزول  "اربنرالناري عرن أن تتبرم الجنرازي  براب:": -لىارحمزه هللا تعز-يقول المؤلز  
إنما نهي عن ذلك لما  :حبيب ابنوقال  ،أ نه من فعل الجاهلية :اوقال أيض   ،نتشبه بهم وال ينبغي أن ،النصارى 
 . لتفاؤل بالنارفيه من ا
 :ت أبري بكررر أنارا قالررت  هلاررابنررأسررماء  -جدتزه-عررروي عرن  بررنعررن مالرك عررن هشرام  يح رررحردثني " يقزول:

ما  "اثم حنطوني حنوط   ،روا ثيابي إاا متأجم"وهو من السنة  ،يعني بخروا ثيابي أجمروا "أجمروا ثيابي إاا مت
وال " وكرهزه قزوم ،أجاز األكثر المسزك فزي الحنزوط :عمر أبوقال  ،ةيب وكافوريجعل في جسد الميت وكفنه من 

وكزذلك  "اربنروال تتب روني " ذلزك خشزيت المباهزاة هزو الحنزوط كرهزتبزنزة كتزاب الحنزاط  "اتاروا علر كيني حناط ر
 .حصين وأبو هريرة كما سيأتي بنسعيد وعمران  أبو أوصى
ب رد  بري هر رري أنرل نارر أن  تبرمر  عرن أالمقبر -كيسزان- بري سر  دأ برنوحدثني عن مالك عن سر  د " يقول:
ز ابزنار عزن بنزجزاء النهزي عزن أن يتبزع الميزت  :عبد البر ابنقال  "اربنموتل  وأخزرج أبزو داود عزن  ،اعمزر مرفوع 

لمززا فيززه مززن  :قززال ((ال تتبززع الجنززازة بصززوت وال نززار)) :أنززه قززال -صززلى هللا عليززه وسززلم-أبززي هريززرة عززن النبززي 
إال أنززه  بمعنززى التشززاؤمو  لالتفززاؤ مززن األضززداد  حززالم؟ علززى كززل لمززا فيززه مززن التشززاؤ  :لمززاذا لززم يقززل ،رل بالنززاالتفززاؤ 

البشارة بالخير  ،البشارة والنذارة ،داد كالبشارة، لكن هي من األضم بالشرؤل في الخير والتشاؤ التفا :غالب ما يقال
ر ه م ب   را اب  أ ل ريم   لكن، والنذارة بالشر رار  الثزواب فزي الغالزب فزي األجزر  [( سزورة اإلنشزقاق42)] }ف ب ش    }ه ر   ث رو  ب  ال ك ي 

 نعم؟ قصود أنه قد يأتي على خالف األصل، الم ،يعني أعةوا ثواب [( سورة المةففين66)]
 طالب:.......

، ونحززن نززه مززن فعززل الجاهليززة: إومززنهم مززن يقززول ،ن هززذا مززن فعززل النصززارى : إعبززد البززر ابززننعززم قززال  ؟فززي النززار
 المستعان.وهللا  مأمورون بمخالفة الكفار،

 . الحاملين يش  على اللئ ؛التربيعيستحبون  ،بأن يحمل من جوانبه التربيع في حمله يسن :ن و العلم يقول أهل
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أهل م ن ن مي  ،وال أعلم بين العلماء خالف في كراهية ذلك :بد البرع ابنقال  "الكيكر   امالك   سم ت :يح رقال "
في  الم  ،خر الشهرآجنازة في الليل في  ،ذلك لىإ لكن إذا دعت الحاجة ؟اربنالعلم يجيز أن تتبع الجنازة 

 ،اربنار إنما نور الةري  لم تتبع الجنازة بنالجنازة  ما أتبعت ،األمور بمقاصدها ،هاضوئ والنار من أجل ،دامس
 ءتها بشيء ثابت ال يجوز إضاءبغير شي ارة من أجل الدفن ال يعني أن من أضاءها مؤقت  ة المقبكما أن إضاء
ال جاء النهي عن  ،مؤقت من أجل أن يتمكن من الدفن في الليل ال بأس ءثابت إنما شي المساجد  اتخاذوا 

 .والسرج في المقابر
  .سم 

 إليك.هللا  أحسن
 : التكب ر علر الجنائز:باب

أن  -رضري هللا ت رالر عنرل-المسر ب عرن أبري هر رري  برنشرااب عرن سر  د  ابرنعن مالك عرن  يح رحدثني 
وخررج بارم إلرر المدرلر  ،الرا  مرات فيرل ال روم لنراس فريلن ر النجاشري  -دلر هللا عليل وسلم-رسول هللا 
 .وكبر أربم تكب رات ،ودف بام
فرأخبر  نرل أخبرر  أن مسرك ن  مرضرتحن رف أ برنسرا   برنشرااب عرن أبري أمامر   ابنن مالك عن وحدثني ع
ويسأل  ،ي ود المساك ن -دلر هللا عليل وسلم-وكان رسول هللا  ،بمرضاا -دلر هللا عليل وسلم-رسول هللا 

فكرهرروا أن  لرري   فخرررج بجنازتاررا  ((باررا تررت فررنانونياإاا م)) :-دررلر هللا عليررل وسررلم-فقررال رسررول هللا  ،عررنام
أخبر بالا  كران مرن  -دلر هللا عليل وسلم-رسول هللا  فلم أدب  -دلر هللا عليل وسلم- وقظوا رسول هللا 

فخرررج  ،ونوقظررك لرري    كيررا رسررول هللا كرهنررا أن نخرجرر :فقررالوا ؟((ألررم أخبررركم أن تؤانرروني باررا)) فقررال: ،شررأناا
 .علر قبرها وكبر أربم تكب راتحتر دف بالناس  -دلر هللا عليل وسلم-رسول هللا 

يقضي  :فقال علر الجنازي وييوتل ب ضل شااب عن الرج   درك ب ٍ التكب ر ابن ألوحدثني عن مالك  أنل س
  .الكما فاتل من 

  فزي عززدد ختلز  السززلا ،التكبيززر علزى الجنززائز "التكب ررر علررر الجنرائز :برراب" :-رحمززه هللا تعزالى-يقزول المؤلز  
وعزن  -عليزه الصزالة والسزالم-ورفعه إلى النبي  ((اكبروا خمس  )) :سلمأ بنح مسلم عن زيد ففي صحي ،التكبيرات

وعلى  ،اوعلى الصحابة خمس   ،اوكان يكبر على أهل بدر ست   ،امسعود أنه صلى على جنازة فكبر عليها أربع   ابن
زز  اسززبع   -ى هللا عليززه وسززلمصززل-وللبيهقززي عززن أبززي وائززل كززانوا يكبززرون علززى عهززد رسززول هللا  ،اسززائر النززاس أربع 

زز ززوأ اوسززت   اوخمس  نعقززد اإلجمززاع علززى : اعبززد البززر ابززنقززال  ،النززاس علززى أربززع -رضززي هللا عنززه-فجمززع عمززر  ،اربع 
 ،والثززاني حززديث المززرأة المسززكينة ،األول حززديث النجاشززي ،فززي البززاب حززديثان امعنزز ،وعليززه فقهززاء األمصززار ،أربززع

ز ،ل مساكين المسزلمينثمي ي، والثانملك ،األول يمثل علية القوم  وهزذه المسزكينة كبزر ،اوهزذا الملزك كبزر عليزه أربع 
زز وأخززذ بززه فقهززاء  ،إلززى األمززرين فجمززع النززاس علززى أربززع تكبيززرات ن ززر -رضززي هللا عنززه-فكززأن عمززر  ،اعليهززا أربع 

 ر،ئن ززاعمززر فززي هززذه المسززألة لززه  واجتهززاد ،األمززةفقهززاء  -رضززي هللا عنززه-خززذ بهززذا االجتهززاد مززن عمززرأ ،األمززة
 .، وتسندها العموماتفي الشرع مصيبة وموفقه لها أصل اجتهادات
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درلر - رسرول هللا المسر ب عرن أبري هر رري أن  برنسر  د عرن شااب  ابنعن مالك عن  يح رحدثني " :يقزول
 خزززرهآوخفزززت الجزززيم وتشزززديد  ،جاشزززيويقزززال بكسزززرها الن    ،فزززتح النزززون النجاشزززي ب "ن رررر النجاشررري -عليرررل وسرررلم هللا

 النجاشزي بزدون تشزديد وحكزى المةزرز  التخفيز  ،على زنزة يزاء النسزب األنه ، الياء مشددة؛الياء يعني ،النجاشي
ألن يزاء  ة؛وليسزت مشزدد ةاليزاء مخففز ،ةلياء خفيفزايماني ف :ذكره في النسبة إلى اليمن إذا قلت مما تقد ذلكن ير 
وجزوز  ،ين فخفز ة قامزت مقزام إحزدى اليزاءهزذه األلز  المزيزد ،ينءعبزارة عزن يزا مشزددة ،عبزارة عزن يزاءينالنسب 

ن األلزز  : إقلنززا ،شززبهه: النجاشززي مززأخوذ مززن الززنج  ومززا أإذا قلنززا ،ولعلززى هززذا مززن ذلززك البززاب ،بعضززهم التشززديد
والمراد بهزذا الحزديث هزو  ،ةلقب لكل من ملك الحبش ةوعلى كل حال هو ملك الحبش ة،دة تقوم مقام الياء الثانيائز 

ز اء  در  نالعربية عةية كاب: واسمه ،بحرأ بن أصحمة -الصالة والسالم عليه-نبي لالمعاصر ل للمسزلمين فزي  انافع 
ى أر  الهزاجر و  ألنزه مزا ؛حكمزه حكزم كبزار التزابعين، فأسزلم فزي بلزده ولزم يهزاجر ،ابة إليزه مزرتينحهاجر الص ،بلده

 .-عليه الصالة والسالم-النبي 
خبزرهم بموتزه أ  أ ،نزا يزراد بزالنعي مجزرد اإلخبزاروه ،جزاء ذمزهوالنعزي  ،خبزرهم بموتزهأ  أ "نراسلن ر النجاشي ل"

ألنززه ترجززى إجابززة  ؛ومجززرد اإلخبززار إخبززار األهززل واألقززارب وخززواص الرجززل ومعارفززه وأهززل الصززالح هززذا مشززروع
 :والحالزة الثانيززة ،خزرآ ءمجززرد إخبزار مزن غيززر أن يصزحب اإلخبزار شززي ،هزذا مشززروع إخبزارهم بزذلك ،دعزوتهم لزه

وأتباعزززه  أقاربززه وذووه وتالميززذه مززثال   ،صززالة عليزززه مززن أجززل المفززاخرةلكززل النززاس يززدعون ل +فززالالجدعززوة النززاس 
ز ،نه صلى علزى والزدنا عشزرة آالف: إصالة على فالن ليقولواليدعون الناس كلهم ل لزو  ذلكوكز ،وهكزذا اعشزرين ألف 
أكثزر  ناصزلى علزى شزيخ ،للمفزاخرة و عزالن نزاس أن شزيخهم أو متبزوعهم أفضزل مزن فزالن ألفعله األتباع ليبينزوا ل

أمزا اإلعزالم  ،يمزهتحر  بعزدعن ذلزك لمزا  األمروال زاد  ،هذا مكروه عند أهل العلم وهكذا، ،شيخكم ن صلى علىمم
ت النصزوص بمنعزه هزو جزاءالذ  و والنعي الموجود في الجاهلية  ،شك وما أشبهها هذا حرام بال المقرون بالنياحة

فزالن  ابزنن فزالن إع غفيزر فزي أبزواب السزكك والةرقزات أال ووقزوف مزن جمز ،وذكر محاسزن ،صوت رفعيصحبه 
ا أعلزن األمزور بمقاصزدها إذ األخبزارمن  ما يذكر في الصح  ،هذا النعي ،الفاعل التارك الذ  كذا وكذا قد مات
صزد هزم مباشزرة هزذا مقيحضر من له أو عليه حز  لزه ممزن ال يمكزن إبالغ األوالد عن موت أبيهم وفي ذهنهم أنه

ذا كان القصد بذلك المفاخرة والمكاثرة هذا له حكمصحيح،  ةر  اقترن ن وا   ،وا  اء ومبالغات هذا بذلك ذكر محاسن وا 
ن كزان علزى النحزو الزذ  يزذكر  ،ألمور بمقاصدهاله حكم، فا اأيض   في اليوم الذ  مات فيه في رجب سنة تسزع وا 

إذا كززان ذكززر محاسززنه للمفززاخرة بهززذه  ،ور بمقاصززدهااألمزز: اا سززابق  فززي كتززب التززراجم عنززد أهززل العلززم ومثززل مززا قلنزز
ن كززان القصززد مززن ذكززر محاسززنه اإلفززادة مززن مؤلفاتززه  ،المحاسززن هززذا هززو النعززي المنهززي عنززه بمنهجززه  واالنتفززاعوا 

بيننا وبينكم : -رحمه هللا-هذا كالم اإلمام أحمد  ،حسن ءوةريقته وليستفيد الناس مما يمكن اإلفادة منه فهذا شي
ذا مزات  ،صالة عليزهللجتمع الناس الجموع الغفيرة من أهل العلم ا إذا مات شخص مشاهد، ءوهذا شي ،جنائزال وا 

لززى إالنززاس ال يسززاقون بززالقوة  ،-جززل وعززال-القلززوب بيززد هللا  ،ن إعززالننعززم بززدو  ،يجززد مززن يصززلى عليززه مبتززدع مززا
 ن في الزدين أو أع زمس له شأعلى بعء من لي على هذا أنه قد صلي لكن قد يرد ،عالن وألصالة على فالن ا

علزى كزل حزال اإلنسزان لزن ينفعزه إال عملزه هزذا  ،عليزه الجمزوع ألنزه متبزوع من ذلك له أثر سزي  فزي الزدين كثزرت
ر  ر األصزل  را س  ان  إ ال  م  نزه يحتز  بزه أمزور ألمزر مزن األمزور هزذا األصزل كو  [( سزورة الزنجم63)] }و أ ن ل ي س  ل ْل  نس 
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ال ترجزززع إلزززى  خزززرى أ مزززورلهزززم ال لزززه هزززذه أ اليزززه أو لزززبعء أقاربزززه وبعزززء معارفزززه وفزززاء  لصزززالة علجتمزززع النزززاس ا
المقصود أنه إذا كزان مزن أتباعزه الزذين ال أثزر لزدعوتهم فزالعبرة فزي أهزل الصزالح فزي صزالة أهزل  ،الشخص نفسه

 دعوتهم. جابةالفضل الذين ترجى إ وأهل الصالح
 طالب:........

هززم ال شززيء؟  همززا فيزز ...حكمهززا حكززم زيززارة المززريء وحكززم الصززلة وحكززم ،هززالصززالة ال بززأس بالسززفر مززن أجززل ا
لو سافر شخص لصلة الرحم ليحضر  ،المنهي السفر إلى شد الرحل إلى البقاع ،المنهي عنه ةيسافرون إلى البقع

ز ،اأبزد   ءشزي هفيز مزا ،رحلالشد  :قريب أو صدي  نقول مثال   زواج يارتزه أو ز  ،احكمهزا حكزم عيادتزه لزو كزان مريض 
علزم  -قصزة النجاشزي-فزي هزذه القصزة  "افدف بارم وكبرر أرب  ر ،وخرج بام إلر المدلر" افي هللا إن كان سليم  

بزين المدينزة  المسزافةبموته في  اليوم الزذ  مزات فيزه و  -عليه الصالة والسالم-حيث أخبر النبي من أعالم النبوة 
، ولززيس بموتززه فززي اليززوم الززذ  مززات فيززه -والسززالم عليززه الصززالة-أخبززر النبززي  ،والحبشززة تحتززاج إلززى زمززن ةويززل

عليزه الصززالة -هزذا علزم مزن أعزالم نبوتزه  ،-جززل وعزال-جزاءه الخبزر مزن هللا  اإذ   ء،تصزال وال شزيهنزاك وسزائل ا
وسزيأتي  ،الميزت فزي المسزجد كمزا هزو قزول الحنفيزة والمالكيزةعلزى استدل به بعضهم على منع الصالة  ،-والسالم

ز ،-تعزالىشزاء هللا  إن-عائشزة ما يعارضه فزي حزديث  علزى مشزروعية الصزالة علزى الغائزب عزن  ااسزتدل بزه أيض 
عزن أحزد مزن الصزحابة  : لزم يزأتحززم ابزنحتزى قزال  ،السزل  الشافعي وأحمد وجمهزور ،ال الجمهوربهذا قو  ،البلد
أنزه  -لصزالة والسزالمعليزه ا-النبزي   ن؛ ألنه لم يزؤثر أالحنفية والمالكية ال تشرع الصالة على الغائب دعن ،منعه

أنزه مزا صززلي  واحتمزال ،لزه  روفزه حيزث مززات فزي بلزٍد لزيس فيهزا أحززدوالنجاشزي  ،النجاشززيغيزر صزلى علزى أحزد 
 ،عليززه فيزه يصززلي عليززه المسزلمون صززالة الغائززب ، هززذا توجيزه لشززيخ اإلسززالم وغيزره أنززه البلزد الززذ  لززم يصزلعليزه

الذ  يمنزع أن يكزون لزه أتبزاع  ماالقتاد، هذا دون إثابته خرط  ؟عليه أحد : إنه لم يصل  لهم أن يقولواأين لكن من 
، قزائم فزال مزانع مزن الصزالة علزى الغائزب االحتمزالا دام مه المقصود أن ؟عليه واأسلموا معه ولو لم يهاجروا وصل
 ال يصزلىأما إذا ةالزت المزدة  ،لذ  مات فيهيصلى عليه في اليوم ا :قال بعضهمواألصل أصيل في هذا الباب، 

أمزا إذا  ،عليزه يفزي جهزة القبلزة تصزل ،إذا كزان فزي جهزة القبلزة يصزلى عليزه نزه: إحبزان ابنمنهم من قال ك ،عليه
، وهذا هو مكان الميت من ألنه إذا كان في جهة القبلة يكون بين يديك ؛عليه يال تصلجهة القبلة  كان في غير
مزن قصزة  اسزتنبةه ،حبزان ابزنمزن  اسزتنباطوهزذا  ،نزه ال يصزلى عليزه ف أمزا إذا لزم يكزن فزي جهزة القبلزة المصلي،
 لكزن لزو الحبشزة أمزامهم، ، يعني إذا توجهوا إلى مكزةألن النجاشي بالنسبة ألهل المدينة في جهة القبلة ؛النجاشي

، لكنه جمود علزى حبان ابنهذا كالم  ،فال تصح الصالة عليه ،أهل المدينة يستدبرونه مثال   كان الميت في الشام
كزل غائزب عزن البلزد بصزفة  االبلزد إذ  فز ذا أخزذنا الحكزم والنجاشزي غائزب عزن  ،د علزى قصزة النجاشزيجمو  القصة،

زن هزذا : إوقد يقول قائل ،النجاشي مما له أثر في اإلسالم يصلى عليه جمزود علزى قصزة النجاشزي لمزاذا ال  اأيض 
 ،ثزر فزي اإلسزالم بزال شزكفالنجاشزي لزه أ ،حزدصزلي علزى كزل أ يزرد علزى هزذا أنزه مزا ؟ نقول:يصلى على كل أحد

 .صلى عليهيفمن كان له أثر في اإلسالم 
وفيزه  ،وهزو الشزاهد مزن الحزديث ،الجنازة أربع تكبيزرات صالة ن التكبير فيفيه أ "ام وكبر أربم تكب راتف فدف "

 ألن ؛اإلسالم وقصد اإلشاعة لموته على ،مشروعية الخروج إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه
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الجميزع أنزه  عزرف -عليزه الصزالة والسزالم-فلما أخبروا بموته وصزلى عليزه النبزي  ،سلمأنه أ بعء الناس لم يعلم
يعنزي ولزو غزاب فزي البلزد نفسزه مزن غزرق فزي  بدنزه هذا غائزب عزن البلزد هزل يأخزذ حكزم الغائزب مزن غزاب  ،سلمأ

مزن غزرق فزي  :يقزول البزاجي ء؟منه شزي يب    الة عليه أو أكله السُبع فلمالبحر أو قتل ولم ُيتمكن من غسله والص
عليزه كمزا فعزل  : يصزلىحبيزب ابزنفقزد قزال  ائ  منزه شزي مزن غسزله أو أكلزه السزُبع فلزم يبز  البحر أو قتل ولم يتمكن

 :يقززول ,، فهززو فززي حكززم الغائززبألنززه غائززب ال وجززود لززه بززين المصززلين ؛بالنجاشززي -عليززه الصززالة والسززالم-النبزي 
ز ؛لكن المتجه أنه يصلى عليه ،ال يصلى عليها ابنوقال غيره من أصح واألصزل فزي المسزلم أنزه  األنزه غائزب حكم 

 .يصلى عليه
 
 

 "حن رف أنرل أخبرر  أن مسرك ن  برنسا   بن -أسعد- شااب عن أبي أمام  ابنوحدثني عن مالك عن " :يقول
مرضرت "كمزا فزي اإلصزابة  محجنة أو أم محجزن :ة سوداء كانت تقم المسجد واسمهاأ مر "أنها ا :ي البخار  وغيرهف

ي رود المسراك ن  -دلر هللا عليرل وسرلم-وكان رسول هللا  ،بمرضاا -دلر هللا عليل وسلم-فأخبر رسول هللا 
يعني  ،لمسلمينبأخبار ضعفاء ا -صلى هللا عليه وسلم- النبي اهتمامعلى دليل  هفي :يقول الباجي "ويسأل عنام
وذلزك  ،ذلك كزان يخبزر بمرضزاهملزو  ؛وتفقزده لهزم ،المسزلمين ضعفاء اربأخب -عليه الصالة والسالم-اهتمام النبي 
را  :-وجزل عز–كما وصفه هللا  هوتواضع ،-صلى هللا عليه وسلم- همن كريم خلق يم  ح  ن  ن  ر  م  ان  ب ال م ؤ  ك  ( 26)] }و 
 ال يخفزىماتزت لزئ ، يعنزي يعلزم بهزا ويخبزر بشزأنها إذاأن يؤذن بها -سلمصلى هللا عليه و -ولذا أمر  [سورة األحزاب
درلر -فقرال رسرول هللا  ،ي رود المسراك ن ويسرأل عرنام -دلر هللا عليرل وسرلم-وكان رسول هللا "أمرها عليه 

آذنزززوني يعنزززي  بزززدنو أجلهزززا، -عليزززه الصزززالة والسزززالم- كأنزززه أحزززس "))إاا ماترررت فرررنانوني(( :-هللا عليرررل وسرررلم
دررلر هللا عليررل -فكرهرروا أن  وقظرروا رسررول هللا "جززائز  لززيال   والززدفن "فخرررج بجنازتاررا لرري   "خبرونززي أو  أعلمززوني
دررلر هللا عليررل -رسررول هللا أدررب   افلمرر" -عليززه الصززالة والسززالم-لززه وهيبززة لززه وشززفقة عليززه  إجززالال   "-وسررلم
ألرم )): فقرال"أخبزر بشزأنها عنهزا  -الصزالة والسزالمعليزه - هيعنزي بعزد سزؤال "أخبر بالا  كان من شأناا -وسلم

أتينزاك  :فقزالوا" :أبزي شزيبة بزنوال "كظرونوق ن نخرجرك لري   أيا رسول هللا كرهنا  :فقالوا ((؟ني بااأمركم أن تؤانو 
زلنؤذنك ب يعنزي  "صزغروا أمرهزا" :وفزي مسزلم "كزأنهم حقزروا شزأنها" :للبخزار  و  "كفكرهنزا أن نوق ز اها فوجزدناك نائم 

-فخرررج رسررول هللا " ،وهفلززم يوق زز -السززالمعليززه الصززالة و -وا النبززي ة، حقززروا أمرهززا وكرهززوا أن يوق ززالعلززة مركبزز
بهزذا و  على مشروعية الصالة علزى القبزرفيه دليل  "حتر دف بالناس علر قبرها فدلر -دلر هللا عليل وسلم
لكزززن  ،-عليزززه الصزززالة والسزززالم-هزززذا مزززن خصائصزززه  :وقزززالوا ،أبزززو حنيفزززةو مالزززك  اومنعهززز ،قزززال الشزززافعي وأحمزززد

فيزه دليززل  "وكبررر أربرم تكب ررات"ل ال بززد مزن دليزل يزدل علزى التخصزيص بز ،االحتمزالالخصزائص ال تثبزت بمجزرد 
ز كبزر -عليزه الصزالة والسزالم-وعرفنزا أن النبزي  ،على أن التكبيرات في صالة الجنزازة أربزع  ،علزى النجاشزي اأربع 

 . وهي من ضعفاء المسلمين ومساكينهموكبر على هذه أربع  ،لية القوموهو من ع  
:  ر علر الجنازي وييوتل ب ضل فقالب ٍ التكب درك الرج  عن شااب  ابنأنل سأل حدثني عن مالك "و : يقول

نعزم يقضزي مزا  ((وما فاتكم فأتموا ،فما أدركتم فصلوا))ألن صالة الجنازة يشملها عموم  "يقضي ما فاتل من الك
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يدركزه المصزلي فزي مزا عوالمسزألة فزرع  ((فزأتموا))لعمزوم  ؛دركه أول صزالتهكون ما أوي ،ويكون على صفته ،فاته
مزام التكبيزرة الثالثزة جزاء بعزد تكبيزر اإل افز ذ ،خر صالتهآيدركه المصلي  ن ما: إعند من يقول المفروضةالصالة 

يقزرأ الفاتحزة ثزم يكبزر فلكن على القول وهو المرجح أن ما يدركه المسزبوق أول صزالته يكبزر  ،للميت يكبر ويدعو
الثالثززة ودعززاء  فزز ذا سززلم اإلمززام كبززر ،-عليززه الصززالة والسززالم-النبززي  علززى رابعززة فيصززليلثانيززة إذا كبززر اإلمززام ل

روف عند الحنابلة خر صالته وهو المعآنما يدركه : إوالذ  يقول ((وما فاتكم فأتموا))رابعة وسلم كبر ثم  ،للميت
يززأتي  ،بمززا فاتززهفزز ذا كبززر الرابعززة ثززم سززلم اإلمززام يززأتي  ،للميززت دعوكبززر مززع اإلمززام الثالززث يزز إذاوالحنفيززة يقززول: 

 .رة األولى ثم الثانية ثم الثالثةبالتكبي
وهكزذا فزي  ،المسألة إذا سلم اإلمام وهو مسبوق ف ذا خشي أن ترفع الجنازة عرفنزا أنزه يقضزي مزا فاتزه علزى صزفته

لكزن هنزا إذا  ،علزى صزفته ،فزي صزالة... جميع الصلوات في صالة العيزد فزي صزالة الكسزوف فزي صزالة الجمعزة
ضزيها علزى صزفتها يسزلم أو يقو  ،ثزالث ،يكبزر تكبيزرتين ،ع الجنزازة فهزل يتزابع التكبيزر مزن غيزر ذكزرخشي أن ترفز

يقضي ما فاته من ذلك يعني بعزد سزالم  :قالف ،؟ المسألة خالفيةبما تيسر ويستعجل في ذلك ولو رفعت أو يدعو
فقزال  ،فزي كيفيزة القضزاءاختل  و  ،حسن وربيعة واألوزاعي ال يقضيالعمر و  ابنوقال  ،وبه قال الجمهور ،اإلمام
بزين مززا إذا  لكزن ينبغززي أن يفزرق  ،عززن الشزافعي واختلز  يزدعو، :، وقزال أبززو حنيفزةيتزابع التكبيزر بززال دعزاء :مالزك

ال فيدعو بما تيسر بأخص مزا يزدعىقبل أن ترف الدعاء كان يدرك ثزم يتزابع  ،بزه للميزت ع بحيث يستوفي الدعاء وا 
 ، لكززن الززذ  لززم يصززلصززالتين بشززخص واحززدالال يجززوز الجمززع بززين  :علززم يقززولجمززع مززن أهززل ال ،التكبيززر ويسززلم

 يصلي.
 :إليكهللا  أحسن
 : ما يقول المدلي علر الجنازي:باب

: ك رف -رضري هللا عنرل-بي س  د القبر  عن أبيل أنل سرأل أبرا هر رري أ بنعن مالك عن س  د  يح رحدثني 
أتب اا من أهلاا فرإاا وضر ت كبررت وحمردت هللا  :أخبرك -ل مر هللا-: أنا ؟ فقال أبو هر ريعلر الجنازي تدلي

 ان محمرد  ، وأأمترك كران يشراد أن ال إلرل إال أنرت ابنعبدك و  ابننل عبدك و إاللام  ودل ت علر نبيل ثم أقول:
ن كران مسر  ،فرزد فري إحسرانل االلام إن كان محسرن   ،أعلم بل وأنت ،عبدك ورسولك  ،تلئاسر  عرن فتجراوز ائ  وا 

 تحرمنا أجر  وال تيتنا ب د .ال  اللام
درل ت وراء  :يقرول -رحمرل هللا-المسر ب  برنسرم ت سر  د  :سر  د أنرل قرال برن يح روحدثني عن مالك عن 

 : اللام أعا  من عااب القبر.يقولفسم تل قط   ئ هر ري علر دبي لم ي م  خط بيأ
 في الد ي علر الجنازي. يقرأ كان ال -مارضي هللا عنا-عمر  بنوحدثني عن مالك عن نافم  أن عبد هللا 

 "يقول المدلي علر الجنازي ما :باب" :-لىارحمه هللا تع-يقول 
 هر رري ك رف تدرلي براأنرل سرأل أ -كيسزان- بيلس  د المقبر  عن أ بيأ بنعن مالك عن سي د  يح رحدثني "

، ولعمززر  خززالف فيززه مثززل هززذا ال ،للقسززم هززذا مززوة  "أخبرررك -ل مررر هللا-أنررا  :أبررو هر ررريفقررال  ؟علررر الجنررازي
 .الجمهور هاوأجاز  ،ةواستعملها الصحاب ،ت في بعء النصوصجاء
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وذلزك مزن حز  المسزلم علزى  ،أسزير معهزا مزن دارهزا إلزى المسزجد أ  "أتب ارا مرن أهلارا ،أخبرك -ل مر هللا-نا أ"
 .عمر على ما سيأتي ابنك قراءةال يرى وكأنه ال  "فإاا وض ت كبرت"المسلم أن يتبع جنازة أخيه 

 ابرنعبردك و  ابرن: اللارم إنرل عبردك و ثرم أقرول -درلر هللا عليرل وسرلم-كبرت وحمدت هللا ودل ت علر نبيرل  "
مزن  توقزد وعزديعنزي  "عبردك ورسرولك اوأن محمرد   ،كران يشراد أن ال إلرل إال أنرت" استعةاف أسلوبهذا  "متكأ

فرزد  االلارم إن كران محسرن  " بعبزدك منزا أعلم أنت "وأنت أعلم بل"وعدته بالجنة  ،نة  بهذه الشهادة الخير الع يم
ن كران مسر ئ  "ره و ضزاع  أجز أ  "في إحسرانل ز "اوا  فزال  "اتلئفتجراوز عرن سر "بزبعء الزذنوب والمعاصزي  امتلبس 
هزذا الزدعاء  "وال تيتنرا ب رد "أو أجزر الصزالة عليزه  ،ا بهابنومص ،أ  أجر فقده "اللام ال تحرمنا أجر "تؤاخذه بها 

ت أدعيززة مرفوعززة إلززى ، وجززاءوموضززع الززدعاء بعززد التكبيززرة الثالثززة علززى مززا سززيأتي ،لميززتيقززال فززي الصززالة علززى ا
فالمصزلون جزاءوا ليشزفعوا لهزذا  ،ممزا ينفعزه ،الدعاء للميت ، وكلها مما يمحء فيه-عليه الصالة والسالم-النبي 

 المسكين الذين انقةع عمله.
 ومنها ما ،في الصحيح ية المرفوعة صيغ كثيرة منها ماجاء في األدع إشكال، هعليه ما في ابي هريرة موقوف  عن أ

 ،ا ومثوانززابنز، إنزك تعلزم منقلنززا وأنثانزار ا وصزغيرنا وكبيرنزا وذكبنزاللهزم اغفزر لحينزا وميتنززا وشزاهدنا وغائ" فزي السزنن:
افززه وع ، اللهززم اغفززر لززه وارحمززهعلززى اإليمززان ومززن توفيتززه منززا فتوفززه ،اللهززم مززن أحييتززه منززا فأحييززه علززى اإلسززالم

 . ، الدعاء المعروف، اللهم إنه في ذمتك وحبل جواركخرآإلى  ...واع  عنه
: درل ت مسر ب يقرولال برنسم ت سر  د  :أنل قال -األنصار  - س  د بن يح روحدثني عن مالك عن ": يقول

 ، رفععليه قلم التكلي  لم يجر ،الصبي معروف أنه غير مكل  "قط لم ي م  خط ئ  علر دبي وراء أبي هر ري
، لكزن هنزاك أمزور ل خةيئزة يعزذبمزعلزم ي أن من مفهومه "اللام أعا  من عااب القبر :فسم تل يقول"عنه القلم 
 فالزدعاء ،م األةفزال وغيزر األةفزالعزهذا ي والوحشة واإلنفراد، -ضغةة القبر-ةة ، الضغكلهمالناس فيها  يشترك

   ستعان.الموهللا  ،تخف  عليه الضغةة له بمثل هذا دعاء له باألنس وأن
ال مقتضى كونه لم يعمل خةيئة قط  ال يعذب.  نهأ وا 

عمزر كزان ال  ابزن في الد ي علر الجنرازي" يقرأ عمر كان ال بنوحدثني عن مالك عن نافم أن عبد هللا " :يقول
رضزي هللا -فزي صزنيع أبزي هريزرة  مجرد دعاء للميت عنده، كما تقزدم ن يزره هوفي الصالة على الجنازة إنما  يقرأ
، قزراءةما فيها  ون:يقول ،عمر وأبو هريرة وجماعة من التابعين وأبو حنيفة ومالكابن بهذا قال كما سمعتم  ،-نهع

عبزاس علزى  ابزنصزلى  :وبهذا قال الشافعي وأحمد وفي البخار   قراءة،مسعود بمشروعية ال ابنعباس و  ابنوقال 
 قززرأوفززي النسززائي ف ،لتعلمززوا أنهززا سززنة :وقززال ،إياهززا أسززمعهم ،لتعلمززوا أنهززا سززنة :وقززال ،بفاتحززة الكتززاب قززرأجنززازة ف
 .ة الكتاب وسورة لتعلموا أنها سنةبفاتح

عليزززه الصزززالة -بزززذلك إال سزززنة النبزززي ريزززد ألنزززه ال ي ؛رفزززع عنزززد جمهزززور العلمزززاءال حكزززم  سزززنة لزززه :قزززول الصزززحابي
، وروى عبزد اوأجزر   اوسزلف   افرة ز اللهزم اجعلزه لنزاويقزول:  ،علزى الةفزل بفاتحزة الكتزاب أيقزر  :حسزنالوقال  ،-والسالم

بززأم  يقززرأ: السززنة فززي الصززالة علززى الجنززازة أن يكبززر ثززم حنيزز  قززال بززنسززهل  بززنمامززة أ عززن أبززي الززرزاق والنسززائي
يعنزي  ،ثزم يخلزص الزدعاء للميزت ،يعنى بعد التكبيزرة الثانيزة ،-عليه الصالة والسالم-على النبي  القرآن ثم يصلي
 .، يعني بعد التكبير األولى فقطالدعاء للميت وال يقرأ إال في األول يخلص ،بعد التكبيرة الثالثة
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سزناده صززحيح، ابززنيقزول  عليززه -ذا أةلقززوا السززنة فمزرادهم سززنة النبززي ، وا  السززنة فزي الصززالة علززى الجنزازة حجززر: وا 
سناده صحيح ،-الصالة والسالم عليزه - ى النبزيوبعد الثانيزة الصزالة علز قراءة،فعلى هذا بعد التكبيرة األولى ال ،وا 
 وبعد الثالثة الدعاء للميت. ،-الصالة والسالم
 :إليكأحسن هللا 

 االديرار:السيار وب د ال در إلر  إلر لد ي علر الجنائز ب د الدب : اباب
حويطرب أن ز نرب  برنأبري سرييان  برن الررحمن حرملر  مرولر عبردبري أ بنعن مالك عن محمد  يح روحدثني 

وكران  :قرال ،برالبقيم تتي بجنازتارا ب رد در ي الدرب  فوضر فرأ   ،أم رر المد نر  م  توف ت وطرار  أبي سل بنت
إمرا  : هلارا يقرول -مرارضري هللا عنا-عمرر  برنعبد هللا  تفسم  :أبي حرمل  ابنقال  ،طار  يغلس بالدب 

ما أن تتركوها حتر ترتيم الشمس ،تدلوا علر جنازتكم اآلنن أ  .وا 
درر : يدرلر علرر الجنرازي ب رد ال قرال -مراهللا عنارضري -عمرر  برن وحدثني عن مالك عرن نرافم أن عبرد هللا

 .وب د الدب  إاا دل تا لوقتاما
ب ررد الدررب  إلررر السرريار وب ررد ال دررر إلررر  الدرر ي علررر الجنررائز :برراب" :-رحمززه هللا تعززالى-يقززول المؤلزز  

لصبح إلزى اإلسزفار يعنزي قبزل بعد االصالة على الجنازة في الوقتين الموسعين  ،في الوقتين الموسعين "االديرار
 .بعد صالة العصر إلى أن تصفر الشمس بعد العصرو  ،أن تةلع الشمس

-ثزالث سزاعات كزان رسزول هللا ": لقزا -رضي هللا عنه-عامر  بنروى مسلم وأحمد وأصحاب السنن عن عقبة 
، حين ازغة حتى ترتفع، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تةلع الشمس بينهانا أن نصلى فيهن -صلى هللا عليه وسلم

. يقززول مضزيقةهززذه األوقزات الثالثززة  "ي  الشززمس للغزروب حتززى تغزربضز، وحززين تتحتززى تميزل ال هيزرةيقزوم قززائم 
ألنهزم حملزوا  ؛يعنزي المنزع مزن صزالة الجنزازة فزي هزذه األوقزات ،والعمل على هذا عنزد بعزء أهزل العلزم الترمذ :

والعمزل علزى هزذا عنزد بعزء  :يقزول الترمزذ  ،تةلبات الصالةألن الدفن من م ؛دفن أو قبر الموتى على الصالة
 ،فزي هزذه السزاعات ةز يكرهزون الصزالة علزى الجنزا ،وغيزرهم -صلى هللا عليه وسلم-أهل العلم من أصحاب النبي 
: معنزززى هزززذه الحزززديث أن نقبزززر فزززيهن موتانزززا يعنزززي الصزززالة علزززى المبزززارك ابزززنوقزززال  ،سزززاعات األوقزززات المضزززيقة

النهززي فززي أوقززات  ،والنهززي عززن الصززالة ،وال يتعلزز  بززه نهززي ،حززد ذاتززه ال إشززكال فيززه الميززت فززي رقبزز ألن ؛الجنززازة
: معنززى هززذا المبززارك ابززنوقززال  لصززالة،ألن مززن متةلباتززه ا المززوتىوذكززر قبززر  ،النهززي إنمززا يززراد بززه عززن الصززالة

ةلززوع الشززمس وعنززد  دعنزز وكززره الصززالة علززى الجنززازة ،موتانززا يعنززي الصززالة علززى الجنززازة نالحززديث أن نقبززر فززيه
ذا انتصز  النهزار حتزى تززول الشزمس و  ،غروبها سزحاقهزو وا  ال بزأس  ،: ال بزأس بزه، وقزال الشزافعيقزول أحمزد وا 

فززي فعززل  -رحمززه هللا- الشززافعيفنززا رأى ر ع نززاأن مززع ،بالصززالة علززى الجنززازة فززي السززاعات التززي تكززره فيهززا الصززالة
 أهل العلم.، ورأ  غيره من ذوات األسباب في أوقات النهي

يجزوز ف :يقزول في شرح الزرقاني االديرار"وب د ال در إلر  ر الجنائز من الدب  إلر السيارالد ي عل: باب"
الحكززم عززن  عبزد ابززنوروى  ،االصززفرارأنهززا ال تجزوز بعززد اإلسززفار وبعزد  ،هزذا هززو المشززهور عزن مالززك بزال كراهززة،

ألن النهزي إنمزا  ؛وهو قزول الشزافعي ،األوقات المضيقة مالك جواز الصالة على الجنازة في كل وقت بما في ذلك
ال واجبززةالواجززب ورد فززي التةززوع ال الصززالة األولززى علززى الميززت  ،فززرء كفايززة ،واجبززة ؟، صززالة الجنززازة تةززوع وا 
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سزززقط  اآلن ،لزززدفنها فززي أوقزززات النهزززي اانت زززار  الجنزززازة  ثزززم وضززعت ،عليززه وسزززقط الفزززرء ، إذا صزززليفززرء كفايزززة
نتف  معه علزى أن  ،وهنا يقول مالك: إنما ورد النهي في التةوع ال الواجب ،م الباقين سنةالفرء صارت في حك

فزز ذا سززقط الواجززب صززار فززي  ،ويقصززد بززذلك الصززالة األولززى التززي يسززقط بهززا الواجززب ،فززرء كفايززة الجنززازة صززالة
 اانت زار  إذا وضزعت  اليهزالذين لم يدركوا الصالة عليهزا فزي المسزجد هزل لهزم أن يصزلوا ع هؤالء ،حكم الباقين سنة

 ،؟ صالة الجنازة صزالةا وضعت قبل أن تدفن وبعد أن تدفن؟ وهل يختل  األمر فيما إذلدفنها على أرء المقبرة
 ثزززالث"و ((وال صزززالة بعزززد العصزززر)) ((الصزززبحال صزززالة بعزززد )) :-عليزززه الصزززالة والسزززالم- هلزززو يتناولهزززا عمزززوم ق

 ،فهزي صزالة ،شزروط الصزالة باسزتكمالال تصزح إال  اولزذ ؛ي صزالةفهز ،خرهآإلى  "...ساعات كان الرسول ينهانا
ذا اتفقنا مع مالك وغير مالك م  األولزىللمزرة  إذا أديت الصزالة ،هي خاص بالنوافل ال الفرائءنلابأن  :ن يقولموا 

فزز ذا وضززعت بعززد صززالة العصززر فززي المقبززرة بعززد أن أديززت الصززالة  ،سززقط الفززرء وبقززي فززي حكززم البززاقين سززنة
 تصززلوا عليهززا ألن الوقززت ال :ة عليهززا أو بعززد صززالة الصززبح لوقززت موسززع أو فزي الوقززت المضززي  هززل نقززولالواجبز

د السززبب وفعززل ذوات األسززباب فززي أوقززات النهززي معززروف و هززذه صززالة مربوةززة بسززبب وجزز :؟ أو نقززولوقززت نهززي
ال إشزكال  ينالموسزع ينتالزوق ،فزي وقزت النهزي األسزبابفزي فعزل ذوات  اسابق   هذكرنا ما ايجر  عليه؟ الخالف فيه

 المزانع ومزاتنت ر الجنازة ن أل ؛وأما بقيت األوقات فال يصلى على الجنازة فيها ،ماالجنازة فيه ، يصلى علىمافيه
 ءحتى في الصالة األولى التي هي واجبة يعني ال يترتب على التأخير شي ؟األوقات المضيقة قصيرة تنت ر ألن
صززالة المغززرب فزز ذا صززلوا  المززانع أن ينت زر بهززا مززاو  بعشززر دقززائ  شززمسجنززازة قبززل غزروب ال صززالة لزو أحضززرت
؛ ألنزه أو أحضرت الجنازة قبل بززو  الشزمس أو مزع بززو  الشزمس ينت زر بهزا حتزى ترتفزع الشزمس ؟يصلون عليها

فزاألمر ال شزك أنزه  "أن نقبزر فزيهن موتانزاينهانا أن نصلى فزيهن و رسول هللا ثالث ساعات كان في حديث عقبة: "
ديزث احأهذه ذوات أسزباب وذوات األسزباب جزاء مزا يخرجهزا مزن عمزوم  :السهولة بحيث يقول أدنى واحدس من لي

   .والمسألة تقدمت مع البسط ،النهي
 بنأبي سييان  بنعبد الرحمن  مولر"هم قرشي موال "أبي حرمل  بنعن مالك عن محمد  يح روحدثني ": يقول

الصالة  عليه-ربيبة النبي  ،عبد األسد المخزومية بنعبد هللا  "سلم  أبي بنتأن ز نب "عبد العزى  بن "حويطب
 -هماألمو  موال وعمر  بن- وطار  "عمر جنازتها قبيل موته  ابنوحضر  ،نيسنة ثالثة وسبع "توف ت" -والسالم

كران و  :-حمزدم- قرال ،ب د د ي الدب  فوض ت في البقيم "فأتي بجنازتاامروان  بنلعبد الملك  "أم ر المد ن 
 ،موسززع موجززودالزال وقززت النهززي  يعنززي مززا ،أ  يصززليها وقززت الغلززس قبززل اإلسززفار "طررار  يغلررس فرري الدررب 

إمرا أن تدرلوا  :عمر يقول  هلارا ابنهللا  عبد  تفسم :حرمل  أبي بناقال "فيصلى عليها في مثل هذا الوقزت 
مر -يعني في الوقت الموسع وقزت الغلزس قبزل اإلسزفار- علر جنازتكم اآلن  "ا أن تتركوهرا حترر ترتيرم الشرمسوا 

  .ومفهومه أنه ال يصلى عليها في الوقت المضي  ،أما أن يصلى عليها في الوقت المضي  فال
علر الجنازي ب رد ال درر وب رد الدرب  إاا درل تا  يعمر كان يدل بنهللا د وحدثني عن مالك عن نافم أن عب"

عزن  ةأبي شزيب بن، واللوقت الصالتين المختار :باجياليقول  ،وهذا يشهد لما قبله ،يعني في أول الوقت "لوقتاما
  .يعني في الوقتين المضيقين ،عمر يكره الصالة على الجنازة إذا ةلعت وحين تغرب ابنمهران كان  بن ميمون 

 على عبدك ورسولك. اللهم صل   


